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ények, szemek, szép emberek.
Ezekről kell most beszélni. Kell, mert
ezekről szól-nak Koncz Zsuzsa
fényképei. Az ő képeit nézve értem
végre a kisvárosi mellékutcák szorgos

retusálóinak cégérén hivalkodó, élettelen
esküvői bábufotók és futószalag-
igazolványképek által elkoptatott, elsilányított
szó valódi jelentését: fényképész. F é n y k é p -
ahogy lassan betűzöm a szót, már szépnek is ta-
lálom, mert előttem a színházi próbákon,
beszélgetéseken készült képek sora.

Az egyiken tavasz van, valami tetőablakon
betűz a Nap és kiragyogtat mindent a szobában.
Ez az a délelőtti, hűvös napsugár, aminek ívében
látjuk a porszemeket, és ami állandóságot, nyu-
galmat árasztva körbecirógatja a tárgyakat és az
embert, az idős hölgyet, aki karosszékben üldö-
gél, és elnéz valahová nagyon messzire. Az idős
hölgy Gobbi Hilda. A folyton intézkedő, nyüzsgő,
fáradhatatlan Gobbi, aki most békésen hallgat.
Várakozik, készen áll. Tekintetében ott a tudás.
Tudja a tavaszt, a reggelente ébredő fényeket,
de tud valami mást is, amiből a képek lát-

tán egy cseppnyit megsejthetünk. Annyit min-
denképpen, hogy valamikor mienk is lesz ez a tu-
dás.

Furcsa ez a kép, nem jellemző - mert Koncz
Zsuzsa többnyire zárt térben fényképez. Vagyis
a fényt lámpától, reflektortól lopja a képhez. Es
ezt vállalja is, néha durván, néha szemérmesen,
mikor mit kíván a pillanat, amire pecsétet éget
minden exponálással.

Ismeretlen, titokzatos fénykút hívja-taszítja
Müller táncosait, akik görcsösen teszik a dolgu-
kat, de irányokat nem lelve bizonytalanul, této-
ván mozdulnak. Egyetlen határozott vonal, biz-
tos pont nincs a képen, kivéve a vakító világos-
ságban felolvadó táncosok árnyékát és a fehér-
ségbe sebeket hasító padlódeszkák kontúrjait.

A West Side Story terét is átmetszi egy fény-
sugár, de ennek nincs köze tavaszhoz, Naphoz,
természethez. Harsány és kíméletlen ez a fény,
mint a világ, ami földre dönti a gyengéket.

Kopott és szürke színpadon sötét, magányos

Dybuk (Olasz Ágnes és Juhász Károly)

alak áll, majdhogynem belevész a mögötte ásító
nézőtér feketeségébe. De ott fenn két fehér pont
világít, két kicsi reflektor - és már minden
figyelmünkkel egy fénylő, okos homlokot és
ellent-mondást nem tűrő, fegyverként
előremutató ujjat bámulunk. „Így és nem
másként!," mondja szárazon és keményen
Major, a rendező.

„Talán így," mondja Lukáts Andor kérdő
tekintettel. Másik rendező, másik kép: a fények
szelídek, a kép zárt, a szemekben bizalom és
várakozás. Csapatmunka.

Két lámpa a háttér messzeségében, rémisztő
hidegen, vésztjóslón csillog a felénk tartó sínpár.
A pallókon keserű, mindenre elszánt férfi közelít
leszegett fejjel. Sötét, fekete világ, külvárosi éj.
Távlatot a sínek adnak.

Minden fehér és szürke. Világos, mégis fény-
telen. Egy fal, egy telefon, egy szék, a széken egy
nő - egyetlen síkba olvad az egész. Személyte-
len világ. Ebben őrizné tisztességét Katharina
Blum - reménytelen. Néma, zárt száj, semmibe
függesztett tekintet, ez már majdnem a vég.
Üres, sivár a tér, árnyék is alig.
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Jeles András

Gyűrött, fehér ing, görcsbe ránduló ököl, ég-
nek vetett fej, hegyes, borostás áll. megfeszített,
összeszorított száj, lehunyt szemek. Szenvedés
- minthogy az is a színház része. Démonaival vi-
askodó ember - Nizsinszkij-Kovács -, homlokát
súrolja a fény, talán égeti is. Történés előtti
pillanat. Bármi történhet - már csak azért is,
mert ez „csak" próba.

Próbafotók. Koncz Zsuzsa azon kevesek kö-
zül való, akik még fényképeznek a próbán. Ott
van, és akkor van ott, amikor történnek a dolgok.
De ez nem a száguldó riporter sietős jelenléte. Ez
a türelmes vadász várakozása, aki a belső törté-
nésre vár. És ez a történés ott van minden
tekintetben.

Tehát a szemek: Jeles befelé figyel,
miközben jéghideg tekintettel nézi és taszítja el
magától a világot; Ascher riadtan,
majdhogynem kétség-beesetten, de fürkésző
kíváncsisággal és gyermeki komolysággal
bámul valamit, bá rmi t - hisz minden olyan
izgalmas és ismeretlen, ám unalmas és ismert is
egyszerre; Máté szeme derűsen csillog, felfedezi
a dolgokat, és ez jó, ez öröm; Halász őrzi
szfinxarcát, tekintete metszően veszélyes és
titokzatos; Lukáts arca mint felszántott föld,
szemében szomorúság és fáradtság; Eperjes a
kölyök ártatlanságával, tágra nyitott szemmel
néz ki a homályból; Jordán elnéz vala-hová, egy
pillanatra mintha nem gondolna sem-mire és
elmerülne az időtlenségben; Eszenyi
koncentrál, még hallgat, de már előtte van, már
látja, amit mondani akar, mindjárt megszólal.
Nagyon szép.

Ezeken a fényképeken mindenki szép. Mert
az ember szép, amikor valamit nagyon csinál,
amikor elmélyülten koncentrál akár önmagára,
akár a körülötte lévő világra. Gyermeki szépség
ez, befelé figyelés és játék. Ezek az emberek
mind játszanak. Azt játsszák például, hogy egy
öregasszony elveszíti egyetlen társát, a macs-
káját, és ebbe bele lehet halni; azt játsszák, hogy
a csukott szemhéjak mögött - a Dybukról ké-
szült képen csakis a zárt szempillák élesek, ért-
hető, hiszen csakis ez van, ez a realitás -, szó-
val e szemhéjak mögött, a képzelet és álom for-
gatagában visszahozható a halálból, akit szere-
tünk, azt játsszák, hogy egy ember, egy őrült
egyedül van, és a négy fal közti szűk világból tel-
jességet próbál teremteni magának...

Jelenlétükkel azt mondják mindannyian, hogy
ez a játék komoly, a legkomolyabb, ami az élet-
ben történhet. Ezért szép ez a két komoly férfi is,
Cseh és Bereményi, akik dalt írnak az életünkről.
Másfelé néznek, de együtt vannak, összekap-

Major Tamás

csolja őket a megszülető dal és a kép. A kapcso-
latok amúgy is nyilvánvalóak: Taub, Eperjes és
Gáspár, Eszenyi és Ladányi, Ruszt, Kaszás és
Jordán... De az igazi kapcsolat itt Koncz Zsuzsa,
a fényképész és a fényképezett személy között
van. Utóbbi ezért sem mórikálja magát, ezért
sem akar valamilyennek látszani, ezért sem ha-

zudik. Azonosul a helyzettel, benne van a jelen-
ben, igazat mond. Ezért szép. Őszinte és bátor,
mintha a pillanatnak nem lenne tanúja. Pedig - a
képek bizonyítják - van tanú: a szemérmes és
szigorú fényképész az, aki azonosul a helyzettel,
benne van a jelenben, igazat mond. Ezért szé-
pek a fényképei.


